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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9844928 WEDW4-G3BIN-ML6HZ 12938701F36F24C1B4D6553CC696393506726E69) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Rebut dels registres electrònics
Objecte d'entrega
Tràmit

Comunicació

Posada a disposició

2020-02-10T13:49:46.000+01:00

Referència

TGEN0002

Identificador tràmit

4997145

Registre de sortida
Ens / Organisme

S0811001G - Departament de Territori i Sostenibilitat

Número

9033/7171/2020

Data

2020-02-10T13:49:46.000+01:00

Enllaç

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=9610930008&id=4484020

Registre d'entrada
Ens / Organisme

P0815700J - Ajuntament del Papiol

Número

E-2020-541

Data

2020-02-10T12:49:00.000Z

Enllaç

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=9610930008&id=4484020

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la sol·licitud, escrit o document en el registre electrònic de l'ens o organisme
indicat. És un document electrònic signat que conté la data i hora i número de registre de la sortida de l'ens origen i la data i hora i número
de registre d'entrada de l'ens destí. Conserveu-lo en format electrònic com a rebut acreditatiu de la transacció.
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V 2.1

Comunicació
Núm Exp.:

Departament de Territori i Sostenibilitat

Comunicació
Nom ens

En relació a l'assumpte

SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
DIRECCIO GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMATIC
Els comuniquem que

Us informem que la vostra petició s'ha transferit a l'Agència de Residus de Catalunya per tal
que emetin informe sobre aquesta modificació i us la trametin directament.

VALIDAT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 9844928 WEDW4-G3BIN-ML6HZ 12938701F36F24C1B4D6553CC696393506726E69) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Ajuntament del Papiol

La responsable de Prevenció Ambiental
de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada
Ref.: AMM/njg
Veure els Adjunts

Documentació aportada (Mida màxima dels documents adjunts: 5Mb)
Adjunteu els documents que considereu oportuns

Adjunta

Elimina

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que:
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.
En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l’ens destí heu de saber que:
Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l’ús d’aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.
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